
 
 

 

São Paulo, 11 de junho de 2021. 

 

Excelentíssimo Senhor 

Procurador-Geral da República 

Antônio Augusto Brandão de Aras 

 

Ofício nº 02/2021 

 

Estimado Senhor,  

 

Em 17 de julho de 2019, essa Egrégia Procuradoria Geral da República 

ingressou com 3 (três) Ações Diretas de Inconstitucionalidades – ADIs, visando a 

declaração de inconstitucionalidade de leis estaduais que permitiam a venda de 

bebida alcoólica – cerveja -, dos Estados de Mato Grosso, Ceará e Paraná; que 

levaram, respectivamente, os números 6193, 6194 e 6195 no Supremo Tribunal 

Federal. 

As ADIs 6193 e 6195 foram julgadas improcedentes; a última, inclusive, 

com o julgamento virtual iniciado apesar do estado de calamidade pública decretado 

pelo Senado Federal, em 20 de março de 2020. 

Dessa forma, somadas às leis estaduais que já haviam adotado a 

permissão anteriormente, o rol de Estados que permitem a venda e o consumo de 

cerveja alcoólica nos estádios são, até o presente momento: Rio de Janeiro (primeiro 

a permitir em 2015), Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso e 

Paraná. 

Como é público e notório, a bebida alcoólica gera inúmero problemas 

sociais e econômicos em nosso país pelo aumento da violência urbana, suportados 

pela União Federal, como homicídios, crimes contra o patrimônio público e privado, 

crimes pela direção embriagada, agravamento de suicídios etc. 

Dentre a carga econômica suportada pela União Federal, citamos os 

custos arcados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, como cirurgias, internações, 

tratamentos, consultas, terapias etc. 



 
 

 

E os custos suportados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

como: pensões por mortes; aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por 

incapacidade temporária, custos dos casos cabíveis de oferecimento de reabilitação 

profissional etc. 

Há ainda um problema social de prejuízo inestimável, que é a perda da 

figura paterna ou materna de menores de idade, isso quando não são esses 

mesmos as vítimas desses problemas sociais.  

Assim, vivemos numa anacrônica conjuntura entre uma maioria de 

Estados da Federação que cumprem a legislação federal, e uma minoria de Estados, 

oportunista, que se privilegiam da venda de bebida alcoólica nos estádios, sob a 

égide canhestra do Supremo Tribunal Federal, mas não respondem pelos seus 

efeitos, suportados pela União Federal. 

Felizmente, há ainda uma ADI, nº 6194, relativa à lei estadual do Estado 

do Ceará, não pautada até o presente momento, conclusa com o Ministro Relator. 

Por fim, registre-se que os dois referidos julgamentos já realizados 

ocorreram sob a forma do voto digital, ou seja, sem a publicidade que se espera 

das decisões constitucionais do país. 

Por derradeiro, indicamos, para maiores esclarecimentos, a palestra 

pública “Retrocesso da bebida alcoólica em alguns estádios, e morosidade na 

exclusão de aditivos nos cigarros”, publicada no Youtube em 16/12/2020: < 

https://www.youtube.com/watch?v=HirlYNRAAXM>. 

Isso posto, serve a presente para, respeitosamente, solicitar a essa 

Egrégia Procuradoria-Geral da República, a análise e aplicação de alguma 

medida jurídica - como uma eventual e oportuna Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF), ou no próprio processo da referida ADI com 

julgamento ainda a ocorrer (nº 6194), com efeito erga-omnes - para que a proibição 

de bebida alcoólica nos estádios seja similar em todos os Estados da 

República Federativa do Brasil. 

Respeitosamente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HirlYNRAAXM

